
REFERAT  FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2018 

 

Til stede: Ellen, Bjørn,  Knut, Per 

Fravær: Tor og Verina 

 

Sak 35/2018: Referat fra forrige møte 

     Referatet godkjent med følgende kommentarer. 

     30/2018 – p.t. ikke aktuelt med de nye medlemmene.  

     32/2018 – Vi er påmeldt HCP m/fri simultan tirsdag 11.desember 

              34/2018 – Tor avklarer med Marcus møter og opplæring fremover 

 

Sak 36/2018: Oppsummering, Havna-festivalen 

Vellykket turnering dessverre bare med 21 par.  Alle fornøyd og 

mange påmeldinger allerede til neste år.  Hotellet er bestilt 2. 

helgen i september 2019 slik at vi ikke kolliderer med FOSS og 

Kragerøcupen. 

 

Sak 37/2018:  Skolemesterskap 

Verina får ansvaret for å undersøke om vi kan stille med 4 

deltakere til mesterskapet 25.-26. november 2018. 

 

Sak 38/2018:  KM/NM/SM 

      Knut og Per spiller med Frydelund og Bergheim som tidligere år. 

      Verina og Tor spiller på et lag med Jon og Trond 

               Roar Langlete og Willy Wahl har meldt interesse.  

I SM stiller Knut og Per sammen med Harald Skjæran og             

Kenneth Syversen i 2. div. 



      I NM spiller Trond og Jon med Christer og Tore, mens Knut og

      Per spiller med Harald og Kenneth. 

Sak 39/2018:  Rekruttering «gamle» medlemmer. 

Markert nedgang i år i forhold til de siste 4-5 årene, og spesielt i 

sommer, som kan skyldes det fine været. 

Er det noe som kan gjøres for å gjøre det mer aktuelt å komme på 

klubbkveldene?  Systemdiskusjon i forkant av tirsdagene?  Mer 

sosialt?  Knut og Per utarbeider en spørreundersøkelse. 

Vi bør vurdere en tur i forb. med 80-årsjubileet.  Eller tidligere? 

Besøke en klubb? 

Vi tar kontakt med enkeltmedlemmer.  Per lager en liste over 

inaktive medlemmer. 

Sak 40/2018:  Kontingent 2019. 

Klubbkontingenten til NBF går opp fra 1100 til 1200 i 2019.  Vi 

har uforandret kontingent for våre medlemmer i 2019. 

 

Sak 41/2018:  Juleavslutning 18. desember. 

Tapas. Selv om det blir litt dyrere enn julematen i fjor hvor vi 

hadde en egenandel på kr 100, holder vi juleavslutningen uten 

egenandel.  Organisering diskuteres på neste møte. 

 

Sak 42/2018:  Eventuelt 

a) Nytt møte 04.12 kl 17. 

b) Knut har laget en informasjon om klubben til Færder 

kommunes lokale informasjonsbrosjyre 60+. 

Per Bryde Sundseth  (ref) 


